
 

 

  

 
 

 

 

 aهیجان سیاسی ةمسئل و نمودار پیکارجوحزب، 
  

 
 توبرن کالسین

 یمیمقدم سل دفرشی ةترجم
 

س گواتاری تاریخ جنبش کارگری را کاز نظر فلی« سوژگی حقیقینبردهای »در « یابندهجهش»کارگران 
 ةاست. اما مسئل 1۹۶۸و می  1۹1۷های انقالبی کمون پاریس، اکتبر منظور او شورش 1دهد.میشکل 

 سیاست که است ایمسئله –ای، سازمانی و خیالی آن نشانه bاحساسی، هایثبت با –انقالبی  ةسوبژکتیویت
یا « پیکارجو» ة مدرن را تماماً درگیر کرده است. این همان مسئلآنارشیستیِ و کمونیستی سوسیالیستی،

پارلمانی؛ و -رادیکال در سراسر طیف سیاست فرا ةاست؛ عالمت همیشگی سوبژکتیویت« پیکارجویی»
های خود دانست، توان پیکارجویی را یکی از تکنولوژیچنان سیاستی. می ضمانتدرواقع غالباً نشان 

های سوبژکتیو رویدادهای مالزم خالفنفع دگرگونی انقالبی. اما، بهکارکردن روی خود به بیانی ازیعنی 
 رادیکال درمجموع شادمانه نیست. cخشک مشی ةانقالبی بزرگ، از نظر گواتاری این جنب

های کوشد بفهمد چطور پیکارجویی هیجانمیویژه به 2است.« پیکارجو»حاضر نقدی بر  ةمقال
تر سیاسی و محیط اجتماعی وسیعهای را در نسبت با سازمان« خود»اندازد و همچنین، کار میسیاسی را به

برای این منظور، این  کند، محیطی که پیکارجوها قرار است تغییر را محقق کنند.مختل و قلمروزدایی می
                                                           
1 Félix Guattari, The Guattari Reader, G. Genosko (ed.), London, Blackwell, 1996, p124. 

 ,Ian Buchanan and Nicholas Thoburn (eds)ای متفخاو  از ایخن مقالخه اینجخا منتشخر شخده اسخت  نسخخه 2

Deleuze and Politics, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2008. 
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کند و پویشی خاص از این نمودار را در از پیکارجویی ترسیم می« ماشین انتزاعی»یا « نمودار»مقاله یک 
حاضر سپس با رجوع به مفهوم  ةکند. مقالبررسی می 1۹۷۰ ةپایان ده ةسازمان ودرمن در ایاال  متحد

، «پیکارجو-نا نمودار» یک –کند فیگور را ترسیم می-حزب در نظر مارکس، خطوط کلی و اصلی یک پاد
 نهد.ژکتیو پیش میبسو dاختالل برای را متفاو  فرایندی که –شناسی واگرای ترکیب سیاسی یا بوم

 هیجان پیکارجو
پی نامد می« تحول لنینیستی»پیکارجوی مدرن را در آنچه خود  بندیپیدایش صور  ةگواتاری سابق

روی داده است. از آن  1۹۰۳دوم حزب سوسیال دموکرا  کارگری روسیه در سال  ةکه در کنگر گیردمی
های احساسی، ای از خصیصهها و امور سازمانی، مجموعهزمان متعاقب مجادالتی خاص بر سر رویه

 ۳داد.شناختی، تاکتیکی و سازمانی ظهور کرد که نوعی نمودار یا ماشین انتزاعی لنینیستی را شکل مینشانه
بندی و توزیع ماده و کارکرد را در از دید دلوز و گواتاری، نمودار یا ماشین انتزاعی آن است که مفصل

د حبس، مشی زیباشناسانه، تواند یک نهابندی انضمامی میکند )سرهمهای انضمامی تنظیم میبندیسرهم
ای متعال زیربنا یا ایده eآرمانی، ةتکنولوژی مربوط به پیکار، یا یک مکتب معماری باشد(. نمودار یک نمون

ای که بیانش های انضمامیبندیاست که با سرهم fبخشغیروحد  ماندگارِنیست، بلکه یک علت درون
خود  ةنوبشان، بههای غیرمنتظرههای متنوع و اتصاللیها در تجبندیگستره است. این سرهمکنند هممی

کنند. به این ترتیب، و الزاما  انتزاعی آن را همزمان متصلب و تعدیل می گذارندروی نمودار تاثیر می
عین تتوان انتظام کارکرد را در تمام تکرارهای نمودار مشاهده کرد، نمودار در اساس نیروی ناماگرچه می

 تعادل وجود دارد.چیزی که در حالت عدمدگرگونی است؛ 

ظاهر هایی بهها را میان پدیدهطنینیها یا همتوانیم تداوممی ،درمقام ابزاری تحلیلی ،با مفهوم نمودار
ها، تصاویر، ها، نشانههای مواد ناهمگن )بدنمختلف دریابیم و به فهمی از سازگاری پویای آرایش

که های انضمامی، چنانو همزمان به کارکردهای انتزاعی و نیز تجلی رسیم،ب( …ها،مایهها، حالتکنولوژی
های همدیگر وجود دارند، توجه کنیم. نمودار از آن حیث که هستاری انتزاعی است فرضصور  پیشبه

اش همواره تقریبی، موقتی نگارینقشه ةپذیر است، رویهای انضمامی مختلف درککه فقط از طریق تجلی
ای کاربردی که باید با دقت آزمون شود، بازسازی شود، و فرضیه»است؛ چیزی است شبیه به  و تجربی

                                                           
۳ Félix Guattari, Molecular Revolution: Psychiatry and Politics, R. Sheed (trans.), 

Harmondsworth, Penguin, 1984, pp184-95. 
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ها، فرایندهای و فقط از آن حیث مفید است که قدرشناختِ سازگاری 4«کلی دور انداخته شودبسا بهچه
ن را کند که مداخله در میدان آهای قدر ، و خطوط گریزی را ممکن میآفرینشگر، نقاط تنش، گره

را چندین نمودار تنظیم  –جمله یک دسته سیاسی از –ای بندی انضمامیکنند. البته، هر سرهمتسهیل می
 5کند.می

ی متصلب «اثرهای تکرار»زاده شد و در  1۹۰۳در که ) پیکارجونمودار که کند گواتاری استدالل می
های دارای این خصیصهتضمین شده بود(  1۹1۷شد که عمدتاً توسط جایگاه بولشویسم در انقالب 

ها را غیرانتقادی شعارها و آموزه پذیرش  تولید یک میدان لَختی که گشودگی را محدود، و نماستسرشت
های کلی؛ اِسناد رسالتی مسیحایی به حزب؛ و در جزم یموقعیت gکند؛ تصلب اظهارا ِ تشویق می

« توده»نسبت به کسانی که عنوان  –پیکارجو  آلودنفر  «عشق» همان –آمیز و تحقیرآمیز رویکردی تحکم
ها و طرق مختلف در زمانخود را به hةمایمانند هر نموداری، نمودار پیکارجو درون ۶شود.بر آنها نهاده می

، هنوز انتظامی چشمگیر از کارکردها 1۹۷۰ ةگواتاری در ده ةنوشتکند، اما بهجمع می های مختلفمکان
پس، از این شکاف بنیادین بود که ماشین لنینیستی «  »تفکر ما بسیار به آن وابسته است»هست که 

دین آن، باید داد، اما رمزگذاری بنیاای میمایهای و درونکار کرد؛ تاریخ همچنان باید به آن چهرهبهشروع
فرانسه، گواتاری  ۶۸پس از می  iدر بحث از فضای ریزگروهی ،بنابراین ۷«.گفت، همان زمان معین شد

تضادی اساسی با  یسبکاز نظر »بسا یکسره ها از آنارشیست تا مائوئیست چهکند که طیفی از گروهادعا می
انضباط، وفاداری، فروتنی، و ، درک از jهم داشتند؛ یعنی از نظر تعریف رهبر، تعریف تبلیغا 

کردند یکسان بود  یی که آنها اجرا می؛ با این حال، کارکرد پیکارجو«طلبی پیکارجوریاضت
 ۸گر.های میلانرژی «شکستنِدرهم»و ، «غربالگری»، k«فرستادننفوذی»

شده بندی نطور کامل مفصلای از نمودار پیکارجو هست که در توصیف گواتاری بهالبته خصیصه
توان ترکیب سوبژکتیو آن. با اصطالحا  دلوز و گواتاری این را می ةو شیو هیجانی ةمبارزاست؛ ویژگی 

دلوز و گواتاری بعدها  آنچهپیکارجویی نامید. اینجا باید تحلیل گواتاری را، که با  ةبرسازند« خط گریز»
                                                           
4 ibid., p190. 

 ,S. FoucaultGilles Deleuze ,مل از مفهوم نمودار را که در اینجا استفاده شده است در این کتاب بیابیخد  شرحی کا 5

Hand (trans.), Minneapolis, University of Minnesota Press, 1988, pp23-44. 
۶ ibid., p185, 190. 

۷ ibid., p189, 190. 

۸ Félix Guattari, Chaosophy, S. Lotringer (ed.), New York, Semiotext(e), 1995, p59. 
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 جایگاه توجه کردن بهبا  هم، آنکنیم}و کامل{ ، پیچیده است خوانهم نامندمی« گرای داللترژیم نشانه»
در رژیم هیجانی،  ۹.های پیکارجوبندیدر صور  «هیجانی»و « سوبژکتیو« »گرِداللتپساای رژیم نشانه»

 یا آفرینشگر بُعد –بندی انضمامی یافت، خط گریز توان در هر سرهمای که مییکی از چندین رژیم نشانه
کند که سوژگی بر مثابه برداری کار مییابد، و بهمی خطرناک و تکین ارزشی – بندیسرهم یک اکتشافی

شوند ای تعریف میl«سازینقاط سوژه»های هیجانی با . رژیمشودو تشدید می رویش همزمان قلمروزدایی
 و دلوز –شوند می های برساختهای اجتماعی مسلط و کدهای نشانهبه نسبت« خیانت»که از طریق 
خاصی که، همچون یک  mشیداییتک و همچنین، –کنند استفاده می اشتهاییاز مثال غذا برای بیگواتاری 

کند؛ اقداماتی ای از اقداما  خطی متناهی ترسیم میبندی را از طریق مجموعهتخریب، سرهم« ةچالسیاه»
تعلیقی.  محکومیتِ ای تحت حکمِ اند، زندگیکه هر یک با پیگیری غایت خود زِبَررمزگذاری شده

 ةیک محصول واقعیت ذهنی که توسط نقط خ nبیان ةشده از یک سوژنشانگان خاص رژیم هیجانی تشکیل
و با  خ، که دومی در گرو فرمایشا  اولی است oشدهامر بیان ةو یک سوژ خسازی معین شده است سوژه

و با  -ای واحد تجسد یابند توانند در سوژهشوند و میجا شوند و میاینکه این دو قطب ممکن است جابه
 کند.میمثابه جوابگو یا ضامن خود عمل به« گراتقلیل گوییپژواک»

در روسیه رجوع کنیم؛  qتر از قیامای قدیمیص این بعد هیجانی پیکارجویی باید به دورهیبرای تشخ
را تشکیل  لیمتعااصلی که  4۸. در 1۸۶۹سال سرگئی نچایف به ةنوشت rتعالیم یک انقالبی ةخالصبه 
اسی ان سیای بسته از سازمکند که از طریق هستهدهد، نچایف تصویری کلی از عمل انقالبی رسم میمی

، «سمانتیسیرم»شده است که ورای مثابه هیجانی تکین و جامع. این هیجانی سرد و حسابکند، بهکار می
شکلی مانع بهتوانستند معه است که میها با خود و جاکردن همه نسبتاوراق، مستلزم «نفر »یا  «خلسه»

 قیمت مرگ پیشبرد این هیجان شوند، حتی به

ای، مال انقالبی انسانی متعهد است. او از آن خودش هیچ نفعی، موضوعی، احساسی، دلبستگی
ای یکّه و انحصاری شده است، یک و اموالی، حتی نامی ندارد. هر چیزی در او ذوب در عالقه

های لطیف و زنانه مانند خویشی، هیجان تمام …انقالب –واحد، فقط یک هیجان  ةاندیش
شناسی و حتی شرف در او باید با هیجانی مصمم و سرد برای نهضت دوستی، عشق، حق
 -او شب و روز باید فقط و فقط در یک اندیشه باشد، یک هدف …انقالبی خاموش شود

                                                           
۹ Gilles Deleuze and Félix Guattari,  A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia 

Volume  2, B. Massumi  (trans.), London,  Athlone, Ch5. 
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فشانی و جان ةناپذیر این هدف، او باید آمادخستگی رحمانه. در پیگیری خونسردانه وانهدام بی
الزم شد باید  اگر او …گیرندانهدام هر چیزی با دستان خود باشد که سر راه مقاصدش قرار می

هر  -به نابودی یک وضعیت، یک رابطه یا هر شخصی که بخشی از این جهان است اقدام کند
 1۰آور باشد.یک اندازه برایش کراهتچیزی و هر کسی باید به

زدنی متن نچایف، شاید تعجب کنید اگر بدانید این متن حضوری ثابت در مثال sرغم بشربیزاریعلی
ستود؛ این متن تا همین را می تعالیمهای شخصیتی مذکور در های رادیکال داشته است  لنین ویژگینحله

 ةشد نویسندبه اثری که زمانی تصور میمثامثابه بخشی از شریعت آنارشیسم انقالبی مقبول بود، بهاواخر به
این  11شد.محبوب بود و منتشر و توزیع می tهمکارش باکونین بوده است؛ و در حزب بلک پَنتر
هیجانی آن یک ویژگی پایدار  ةکند که الگوی مبارزقدرشناسی صریح از متن مزبور این معنی را آشکار می

صورتی که با کند. تجسم امروزی آن را، بهبندی می، مفصلشدهنمودار پیکارجو را، البته در شکلی مبالغه
یافته است، شاید بتوان آشکارتر از همه های رقیب تغییرتاریخی تکینی و در میان پویایی-شرایط اجتماعی

توان های اکتیویست چپ هم میدر رویکردهای جهادی به مبارزه سراغ گرفت، ولی رد آن را در نحله
مثالً شاید علت اصلی جذابیّت  -در تخیل عامه هم تا حدی خریدار داشته باشدو شاید حتی  12گرفت،

 ( ساخته شده است.2۰۰۶) uو مثل وندتایی باشد که در فیلم پیکارجو ةسوبژکتیویت

 ودرمن
برای بررسی بیشتر کالف مواد و کارکردهای پیکارجو آموزنده است که پویش نمودار پیکارجو را در یک 

 جهتبهبندی انضمامی در نظر بگیریم. سازمان ودرمن موردی مفید است گروه سیاسی خاص یا سرهم
ای که نمودار شیوه جهتبهگذاشت، و سوژگی می ةای که این گروه روی دگردیسی پیکارجویانتأکید ویژه

کند و بیرون های اجتماعی متنوع تجهیز میها و میدانمندیپیکارجویی در اینجا یک سازگاری را از مسئله

                                                           
1۰ Sergei Nechaev, Catechism of the Revolutionist, H. Sternberg and L. Bott (trans.), 

London, Violette Nozières Press, 1989, pp4-7. 
11 Luther Blissett and Stuart Home, Green Apocalypse, London, Unpopular books, n.d.; 

David Hilliard and Lewis Cole, This Side of Glory: The Autobiography of David Hilliard and 

the Story of the Black Panther Party, London, Little, Brown and Company, 1993. 
12 Nina Pelikan Straus, ‘From Dostoevsky to Al-Qaeda: What Fiction Says to Social Science’, 
Common Knowledge 12, 2 (2006), pp197-213; Sian Sullivan, ‘“Viva nihilism!” On Militancy 
and Machismo in (anti-)Globalisation Protest’, CSGR Working Papers no. 158/05, 2005, 
www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/workingpapers/2005/wp15805.pdf 

file:///C:/Users/Farshid/Downloads/Telegram%20Desktop/www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/workingpapers/2005/wp15805.pdf
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بودن و مبارزه، های زندگی پادفرهنگی، رویکردهای مائوئیستی به جمعکشد؛ مثالً از سبکمی
اینکه ودرمن در حال حاضر  1۳آزاد و ایدئولوژی چریکی. ةضدنژادپرستی، مصرف مخدرها، سکسوالیت

هایش، یک دو تن از چهره ةنامزندگی ،2۰۰۰ سال از انتقادی تاریخ تعدادی انتشار با –جذابیت دارد 
طور که ویژه چون، هماننیز به همین معناست، به –آکادمی  ةرمان، و یک فیلم مستند بلند نامزد جایز

لحاظ این سازمان هست که آن را در روایتی که بهگوید، تمایالتی برای قدرشناسی از می vمیشیل یسجِ
ودرمن بیش از  14کند.نوعی بزک می ةانتقادی نامولد است، روایتی خطی یا نسلی از یک مقاومت چپگرایان

ها و مایهانقالبی ارائه کند، از آن رو مفید است که امکانی برای اکتشاف حال ةآنکه شمایلی از مبارز
کمونیست باید از آنها  ةکند که برای نیل به تجلیا  سوبژکتیویتفراهم می داریهای شدیداً مسئلهپویایی

 گذر کرد.

یزی شدن در گروه و تعهد به چاصلی ماشین پیکارجو نسبتی است که بین پذیرفته ةیک خصیص
بولشویسم و هم در  «میدان لَختی»کند که معرف یکتایی گروه است. هم در تفسیر گواتاری از برقرار می
ای برای تصلب و مثابه وسیلهبا جامعه و به رابطه قطعنوعی نچایف، سازمان انقالبی همچون  تعالیم

ی سوبژکتیو فرد را در سازمان و گذارخود سرمایه ةنوبکند؛ فعالیتی که بهفعالیت آن عمل می ةتشدید شیو
فعالیت و اصالت گروه از  ةکند. در مورد ودرمن، شیوفرد را از طریق سازمان تضمین می بندیصور 

مثابه عمل ضدامپریالیستی شد. پیکارجویی که بهپیکارجو برساخته می ةطریق برداشت خاصی از مبارز
مکمل  ةبندی شده بود، با دو جنبمتحده قاب علیه جنگ ویتنام و سرکوب اجتماع سیاهان در ایاال 

در تاروپود « دو، سه، چندین ویتنام» گشودنِ با منطقِ« آوردن جنگ به خانه!»شد  کوشش برای تعریف می

                                                           
« وزد محتاج هواشناس نیسختیدشما برای اینکه بدانید باد از کدام سو می» ةمعنی لغوی هواشناس{ پس از بیانیودرمن }به 1۳

از باب دیلن گرفته شخده «  Subterranean Homesick Blues»مشهور  ةظهور کرد )عنوان بیانیه از تران 1۹۶۹در سال 
دانشخجویان بخرای »ای جنگ ویتنام بود، در ابتخدا بخشخی از سخازمان تخوده بود(. ودرمن که پیکارجوترین جناح جنبش ضد

عنوان ودرمخن زیرزمینخی سخرعت بخه گروهخی مسختقل و سخپس زیرزمینخی بخدل شخد و بخهاما بهد بو« ای دموکراتیکجامعه
(Weatherman Undergroundشخخناخته شخخد و بعخخدتر بخخه )( عنوان سخخازمان زیرزمینخخی ودرمخخنWeather 

Underground Organisationةعمالً منحل شد. تمرکز مقالخ 1۹۷۶ درودرمن خنثی، شناخته شد. (، سازمانی جنسیت 
 است. آنشدن کوتاه پیش از زیرزمینی ةحاضر بر دور

14 Jesse Lemisch, ‘Weather Underground Rises from the Ashes: They’re Baack!’, New 

Politics 11, 1 (2006), 
http://www.wpunj.edu/newpol/issue41/lemisch41.htmwww.wpunj.edu/newpol/issue41/
lemisch41.htm 

http://www.wpunj.edu/newpol/issue41/lemisch41.htmwww.wpunj.edu/newpol/issue41/lemisch41.htm
http://www.wpunj.edu/newpol/issue41/lemisch41.htmwww.wpunj.edu/newpol/issue41/lemisch41.htm
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که امپریالیسم  مزیتیبورژوای سفیدپوست؛  مزیّتامپریالیسم ایاال  متحده؛ و فدای خود یا خیانت به 
کارگر سفید( کرده بود. بنابراین  ةتا حد زیادی هم شامل طبقتقدیم سفیدهای آمریکای شمالی )

ها و سیاهان سمت شدنی همراه با ویتنامیبورژوایی به ةگرفتن از سوبژکتیویتپیکارجویی مشوق فاصله
مند های موقعیتها و نسبتایاال  متحده بود. ولی این شدنی عجیب بود؛ شدنی که از راه طراحی پروژه

بلکه از راه تقلید مشی میلیتاری خاصی )در بستری که آشکارا از موقعیت جنگی شکل نگرفته بود 
روزهای »سرکوب متعاقبش شکل گرفته بود. در بحث از  ةها بسیار متفاو  بود( و تجربویتنامی
ها را در کم ویتنامیما کم»  کندمرکزی این رویکرد را چنین بیان می ةنکت xودرمن، شینیا انو w«خروشِ
 15«.ایممردن ةکردیم که آمادن احساس کردیم. برخی از ما، در لحظاتی، احساس میخودما

هیجانی  ةخودِ بورژوایی نقط ةدر قاب اصطالحا  دلوز و گواتاری، این فداکردنِ پیکارجویان
اگر چیزی را باور داشتی، اثباتش این بود »کرد  سازی ودرمن بود، و بردار خط گریزش را ارایه میسوژه
پیکارجویی  …ه آن عمل کنی. نه اینکه در دفاع از آن رساله و مانیفست بنویسی. ما پیکارجو بودیمکه ب

وزن کامل  ةراستین، حد ناممکن تجرب yشدنِ حدِ ناممکنِ امریکونگ 1۶«.مان بودبودنمتر و معیار زنده
شدن، کارگر سیاه آمریکایی، حد ناممکن فرار کامل از سوژگی سفید از راه پیکارجو ةسرکوب طبق

تنها معیاری اخالقی برای سنجش نشاط و تعهد انقالبی نمای این بردار بود. پس پیکارجویی نهسرشت
که  بود« روحانیامتحان شبه»گرایی ودرمن( نوعی قول یک منتقد حامی موقعیتداد، بلکه )بهدست میبه

یافتنی بود که حد دست پُرشد ای دمادم و اساسش بر تهذیب سوژگی قرار داشت؛ و صرفاً با مبارزه
مثابه چنین نیرویی بود که بهاین بردار پیکارجویی دارای این 1۷اش آمادگی برای مرگ بود.نهایی

                                                           
15 Shin’ya Ono, in Harold Jacobs (ed.), Weatherman, Berkeley, Ramparts Press, 1970, p241. 

قصد درگیری فیزیکی مستقیم با پلیس و تخریب اموال بود تا در شیکاگو به 1۹۶۹در اکتبر « روزهای خشم»اقدام ودرمن در 
شود.سوبژکتیو الزم برای ایجاد نیروی انقالبی سفید تحریک « تحول»  

1۶ Bill Ayers cited in Jeremy Varon, Bringing the War Home: The Weather Underground, 

the Red Army Faction, and Revolutionary Violence in the Sixties and Seventies, London, 
University of California Press, 2004, p87. 
1۷ Point-blank!, ‘the Storms of Youth’, Point-Blank!, 1 (1972), 30-41, p36.  

قخادی، ویژه در کتاب خخاطرا  کتخی ویلکرسخن، در ضخمن رویکخردی انتآمیزی خلوص، مبارزه، و ایثار در ودرمن بهدرهم
 روشن است  

Cathy Wilkerson, Flying Close to the Sun: My Life and Times as a Weatherman, London, 
Aeven Stories Press, 2007. 
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نی انقالبی، و شدیداً مشابه تصویر نچایف از هیجا 1۸گرفت؛شیدایی مورد تأیید ودرمن قرار میتک
در  1۹۶۹در  zداطور که مارک رفهم دلوز و گواتاری از توهمِ معرفِ رژیم هیجانی. همان ةکنندمتمثل
شدن، اعالم کرد  آیی ودرمن پیش از زیرزمینیترین گردهم، آخرین و تقریباً آتشیaaفلینت« شورای جنگ»
کر تسخیر کرده بود  نابودی وال سفید ف یک م. وجود او رایشیداتک دیکموبی من مثل کاپیتان اهبِ»

 1۹«بزرگ. ما باید مثل کاپیتان اهب، مسخرِ یک فکر باشیم  نابودی مام میهن.

مؤثر  مند وموقعیت ةشود این است که کارآمدی مبارزه، امکان مداخلبا این جمال  روشن می آنچه
ه است. ادف شدیا حتی با آن متر سوژگی قرار گرفته ةپیکارجویان ساختنالشعاع در میدان اجتماعی، تحت

ازمان یِ سگروه ةتوانست خود را )که از طریق سوژبا فدای خود بورژوایی یا خیانت به آن، ودرمن می
ین امثابه محمل و ضامن حقیقت سیاسی تقویم کند. اش بهتقویت شده بود( روی خط گریز هیجانی

 ر بدنآنها هیجان مبارزه در سرتاس ةوسیلها روشن شده بود که بهای از تکنیکحقیقت با مجموعه
 افتاد.پیکارجو به جریان می

جمعی بود که از مائوئیسم چینی وارد شده بود. در « انتقادی-انتقاد/خود»تر، فعالیتِ از همه روشن
های ودری به چیزهای مختلفی اقرار ها یا روزها طول بکشند، در جمعجلسا  انتقاد که ممکن بود ساعت

های گذاریسرمایهشد؛ مواردی چون ضعف در تعهد فردی به مبارزه، اشتباها  تاکتیکی، و انتقاد می
شناسانه. جنسی و ترجیحا  زیبایی هایگرایشنژادپرستانه،  تمایال هیجانی، آمادگی برای خشونت، 

دسترسی جمعی به کردن یا مدولهپرده قسمی تکنولوژی ، انتقادِ بینظر برسدچند ممکن است عجیب بههر
عبار  دیگر، انتقاد رُک میدان به؛ بود هاهمچنین خودداریو  ،قلمروهای روانی، شناختی و احساسی

                                                                                                                                                                                 

عالوه، د. بخهکرد و نوید خوشنودی نهخایی بخوهای زندگی را دور میخلوصِ تعهدِ تمام، بسیاری از پیچیدگی»نویسد  او می
 ناپذیرترین وخواسخت در بهتخرین تخیم باشخد، تیمخی کخه پُرشخورترین، ایثخارگرترین، سخازشجوی مخن میقسمت رقابخت

 .2۹۳همان، ص«. دترین برای رفتن تا نهایت هر وضعی باشمصمم
ی نیروی حرکت خودش را داشخت، تاریخی خاصی فعالیت کرد. اگرچه پیکارجوی-ودرمن بدون شک در محیط اجتماعی 1۸
تر بازداشت فرد همیلتون و مارک کخالرک نمایی سیاهان آمریکای شمالی، از همه واضحجنگ در هندوچین و وحشی ةدلهر
 The Weather)ودرمخخنِ زیرزمینخخی را برانگیخخخت )در مسخختند مخخن درزب بلخخک پنتخخر توسخخط پلخخیس، هیجخخان واز حخخ

Underground. 2002در هخر »و امخری کخه « و دشوار بسیار سنگین»عنوان دانشی که دانش جنگ به ةد دربارا(، مارک ر
 کردن آن بود.کند( و تا حدی زیادی مانع فروکشاش بوده صحبت میمتوجه« زندگی خود ةثانی

1۹ Cited in Ron Jacobs, The Way the Wind Blew: A History of the Weather Underground, 

London, Verso, 1997, p85. 
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ای خاص برای معطوف به مسئله ندتوانست. جلسا  میردکای از نقاط خیانت هیجانی ایجاد میگشوده
هر اعضایی که ؛ شوندروی عضوی مشخص متمرکز  کهشدند به اینمتمایل می د، اما معموالًنگروه باش

بافتن کرد و این برای کُن را تجربه میزن و اعترافای اتهامهای مختلف مواضع سوژهکدامشان در زمان
کم تا در حزب کمونیست چین، دست« حزبیدرون ةمبارز»بند هیجانی مهم بود. در حالی که انتقاد یا  یک

بود و موجب  آزاردهندهمال اع فکنیبرونای صوری برای نخست رویه ةپیش از انقالب فرهنگی، در درج
ها سوژگی مستقیماً موضوع انتقاد شد. هدف در ودرمن 2۰شد،بخش افراد در سازمان میادغام رستگاری
سیاتل نوشته است، شکستن و  ودریِ در گزارش خاطرا  خود از جمعِ bbکه سوزان استرناصلی، چنان

 بازساختن خود بود 

برای پاکسازی خودمان از لوث حدودًا بیست و  …دموضوع کلیدی در ساعا  انتقاد مبارزه بو
ای که از تعهد با اراده …شکستیمیک سال تعالیم آمریکایی، باید خود را از لحاظ روانی می

 زیرورو را خودمان …زیروزبر کنیممغزهایمان را  کرده وآمد توانستیم کارِ نشد را کامل می
انتقادی یا دگردیسی، ابزاری بود -قاد/خودانت فرایند …کردیم شروع نو از را چیزهمه و کردیم

 21هایی جدید درآوریم.هیأ  انسانتوانستیم خودمان را بهکه با آن می

مثابه بخشی از فرایند ترین انتقادها بهنیافتنی پیکارجویی، حتی وحشیانهدر انطباق با معیار دست
بودن هم برای استرن پیداست، آمادهطور که از گزارش پذیر بود. درواقع، هماندگردیسی خود توجیه

های پاال به بدترین خصایص شخصیتی خود عالمترحمانه از دیگری و هم برای اعترافی روانانتقادی بی
های ضروری به سوژگی و تعلقا  شخصی شدند؛ آمادگی برای زیستنِ خیانتانقالبی محسوب می نشاط
ای که شامل اعتراف، ایثار، مراسم تصفیه»عنوان پیکارجویی بود. بنابراین، آیرز این فرایند را به ةکه الزم

دستاورد این جلسا  البته آن بود که تعهد بیشتر به  22کند.توصیف می« تولد دوباره، و سپاسگزاری بود
های ختن شکستانداتعویقای بود برای بخشش یا بهگذاری در ودرمن وسیلهمبارزه و سرمایه

 کرد.انتقادی افشا می-سوژگی که انتقاد/خود یتکرارشونده

                                                           
2۰ Lowell Dittmer, ‘the Structural Evolution of “Criticism and Self-Criticism”’, The China 

Quarterly, 56 (1973), 708-729. 
21 Susan Stern, With the Weathermen: the Personal Journal of a Revolutionary Woman, 

Garden City NY, Doubleday and company, 1975, pp94, 96. 
22 Bill Ayers, Fugitive Days: A Memoir, Boston, Beacon Press, 2001, p154. 
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اش سکسوالیته بود که مشخصه حاوی وجه متناظری ازتشکیل بدن جمعی پیکارجو  این شیوه از
همسری، داشتن شرکای جنسی گردشی، و سکس گروهی بود که از قرار معلوم مخالفت اجباری با تک

همسری نقشی مهم در نقدهای فمینیستی و در حالی که ضدیت با تک شد.نامیده می cc«وارگاسم»
پادفرهنگی از روابط پدرساالرانه و ساختارهای خانگی داشت، بیان آن در پیکارجویی ودرمن چنان بود 

بودن داشته همسری ممکن بود برای تشدید جمعآوری بود که تککه کارکرد غالبش واکنش به اثرا  زیان
ورزیدند، نه یکسان به دیگری عشق میشد، طبق این نظریه، همه بههمسری مضمحل میاگر تک» 2۳باشد.

بودند آنگاه یکسان عاشق یکدیگر میاینکه بعضی از مردم به بعضی دیگر بیشتر عشق بورزند. اگر همه به
کند، میبندی قاب« عشق» ةبودن را با واژاسترن در اینجا جمع 24«.شدتر میاعتماد هرکس به همه کامل

اصلی  میدان –انتقادی -همسری را مانع پیگیری کامل انتقاد/خودنگرشی بود که تکمتوجه ویژه ولی او به
همسری یکی از نقاط تمرکز همیشگی این که انتقاد از تکدانست، چنانمی -میل ودرمن  ةبرسازند

 تشویقدی اِساِل دریافتینکه به همسر، بعد از امرتبه زوجی تکآورد که یکیاد میجلسا  بود. استرن به
  25انتقاد شدند. ةمد  دو روز سوژشدند، به

شد استفاده میگذاری پیکارجو در عمل سرمایه معطوف به خودسازی ی که برایهای دیگرتکنیک
سازی روانی خود و دیگران برای رودرروشدن یا ارتکاب بود؛ یعنی مشی آماده dd«سنجیالتزام»شامل 

به غلبه به بزدلی، نژادپرستی، برخورداری از امتیازا  خاص، یا فقدان تعهد انقالبی در مقابل مثاخشونت به
مثابه امری سوبژکتیو، که به« تحول»سرکوب مداوم و مرگ سیاهان آمریکا و مردم ویتنام. در چنین لحظا  

می حقیقت شد، بود که ودرمن قسداری تجربه میسرمایه ةخشونت اساسی جامع با دگارماندرون
زعم این سازمان در عبور از چیزی بود که به« زدنیمثال»یافت؛ حقیقتی که نشانگر موقعیت آمیز میمکاشفه

                                                           
حتخی  1۹۷۰ ةهخای دهخت و بخش فمینیستی در چریکروشن است که فمینیسم حضوری پیچیده و مهم در سازمان داش 2۳
 اند  انجام داده مجذوب این نکته« بریگادهای سرخ»هایی که آلیسون جیمیسون با اعضای زن تر بود. مصاحبهقوی

Alison Jamieson, ‘Mafiosi and Terrorists: Italian Women in Violent Organizations’, SAIS 

Review, 20, 2 (2000), pp51-64. 
 الزامخا نحوی کخه استدالل من این است که نمودار پیکارجو، عناصر فمینیستی و سایر عناصخر سیاسخی و فرهنگخی را، بخه

زنخان در  اند کخه اثراتخی مترقخی بخرایبندی شدهکند. و البته این عناصر چنان مفصلبندی میخودش پیش برده شود، مفصل
 کزی پیکارجو دارند.های کارکردهای مرهای پیکارجو و روی حاشیهگروه

24 Stern op. cit., p114. 
25 Ibid., p197. 
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 یا –سنجی التزام گرایش 2۶شد.آنها ترس و تردیدِ اپوزیسیون چپ بود که موجب شکستش در آینده می
 پیداست « روزهای خروش»تا حدی در گزارش انو از  -« سفر مرگ»آن،  افراطی حالت

ما صراحتاً به افراد گفتیم، با اینکه قتل عام بسیار بعید است، انتظار داریم که برخوردها بسیار 
باشد و ممکن است صدها نفر دستگیر و یا زخمی شوند، و نهایتاً تعداد کمی هم کشته  خشن

شده( در جنگی بینیپیش صدم حداقلِ-یست نفر سفیدپوست )یکگفتیم اگر بشوند. ما می
سخت علیه اهداف امپریالیستی کشته شوند، شکست نبوده بلکه یک پیروزی سیاسی خواهد 

 2۷…بود

طور که باالتر ذکر . همانافتدبه جریان میهای زبانی و نمادین پیکارجویی همچنین از طریق فرم
مندِ بولشویسم تبدیل اظهارا  موقعیت گرِداللت رژیمِ نمایِشتسرخصوصیتِ کردم، از نظر گواتاری 

 همچونهای قالبی است که تکرارشان های مرکزی و مقاما  سازمانی به جزمیا  و فرمولچهره
ایجاد شود. این  یسیپل زیتماکند تا میدانی از اقتدار و مثابه بیاناتی مسلط عمل میسازمان بهبندهای ترجیع

 یا{ گوارا}چه ةم غالباً با جمال  حکیمانیما شروع کرده بود»کامالً روشن است   زیابی آیرپدیده در ارز
 هاصدا پژواکشود ها شنیده میمین{ حرف بزنیم. چیزی نگذشت که تنها چیزی که در جمعشی}هو
کند نسبتی که نمودار پیکارجو بین نظریه و عمل ترسیم میبا  یا جزمبه زبان سیاسی  نفروکاست 2۸«.بود

. روی این محور است که نشانگان هیجانی شروع به کندکمک می این نسبت بهو شود تقویت می
« تالش یا عمل» مثابهبه، و بیشتر «باشد eeگونبیش از آنکه ایدهفعال است »کند؛ نشانگانی که اثرگذاری می

 ةمداخل ةبرسازندیکی از عناصر مثابه انتقادی و تولید مفهوم به تأملجای اینکه به 2۹«.تخیل» کند تاکار می
قطب کامالً جدا  دوو اندیشه نسبت  مبارزهنسبت میان جهان دیده شود، گرایش بر این است که  درعملی 
 آنبا و  باشد مسبوق به اندیشهکه ای امکان مبارزه ،بنابراین ۳۰«.هایدفقط  …فقط حرف» –شود  ایاندهنم

که این تقسیم برقرار شد، . اما همینشودمیکنار گذاشته « انجام کاری»اهمیت  تصدیقنفع به ند،ک تغییر
تا در قسمی بچرخد  قطبیدوسوی دیگر به( یا حالت کلیشه و جزمدر ) مکن استزبان و نظریه م

                                                           
2۶ Ono op. cit., p254. 

2۷ Ibid., p251. 

28 Ayers, op. cit., p156. 
29 Deleuze and Guattari op. cit., pp124, 120. 
30 Ono, cited in Varon op. cit., p89. 
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گردش در تشدید مبارزه به« های دقیقفرمول»اصول موضوعه یا  همچون کثیری از، گراگویی تقلیلپژواک
 ۳1درآید.

جایگاه کلمه و به دلوز و گواتاری در اینجا 
 - «کیشترین عجیب» -خاص کتاب  مونوتئیسم

آنگاه  توجه دارند؛گر پساداللتای در رژیم نشانه
، از شودمیبدل  {رنج}یا  به بدن هیجان که کتاب
، از نقد مصون شده، و با گریز جدا شدهخارجش 

 ةاین خصیص ۳2.است سوبژکتیو گره خورده
دیده « انقالب فرهنگی»پیکارجو بیش از همه در 

مائو  ةاندیش»جایی که کارکرد روشن  ؛شودمی
 کیهانیابه حقیقتی مثکه به -« دونگتسه
کتاب »اش، شده بود و در معرف اصلیبندیمفصل
 –یافته بود  مجمال  قصار، تجس« سرخِ کوچک
 ةنامیرای مبارز ةمایبخش، خوراک و درونانرژی

فراتر میرایی فردی از بود  قرارهیجانی بود که 
بخش ارتش آزادی» ةهای روزنام. در نوشتهرود
تونگ مائو تسه ةاندیش»، 1۹۶۶در سال « مردم

خورشید درون قلب ماست، منشاء زندگی ماست، 
گذارد، جسور، فهیم و توانا به انجام هر کنار میرا ماست. با کمکش، انسان خودپسندی  ایمنبع کل قو
 ۳۳(.1)ن.ک. تصویر « شودآید و بر هر دشمنی پیروز میای به زانو درنمیشود؛ با هیچ سختیکاری می

عناصر نشانگان برداری بسیار  در حدبود و کمتر مطلبی متفاو  « نقالب فرهنگیا» باودرمن البته 
کلما   ةانتر از آن بود که از قدر  پیکارجویایجاد کرد. با این حال، این سازمان زیرکآن انقالب  ةپیچید

توجه برای جلب  ffرنمی وَرِنظر برسد. جِآمیز بهتیز و مبالغه ازحدبیشزبانش  هغافل باشد، حتی اگر امروز
                                                           
31 Deleuze and Guattari op. cit., p120. 
32 Op. cit., p127. 
۳۳ Cited in Robert Jay Lifton, Revolutionary Immortality: Mao Tse-tung and the Chinese 

Cultural Revolution, Harmondsworth, Penguin Books, 1970, p72. 

 پوستر ،«ماست یهاقلب سرخ دیخورش مائو سیرئ». 1 ریتصو 
 1۹۶۶ سال ،ینیچ
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  gg،”صفتآمریکای فاشیست خوک“ ةدربار ودرمن زمخت سخنان»گوید  ودرمن می ةما به این جنب
 ةارادقصد تقویت های روزهای خروش، همه بههایی مانند سخنرانی، و سخنرانیظفرمندانهشعارهای 
 ۳4«.آمدرف کلما  برنمیانجام رساندن کاری که از صبرای به ،رفتارهای پیکارجویانه بود رایاعضایش ب

 درخدمت –کالژ و کارتون آن  هنری هایفرم ویژهبه – یکند که متن و تصویر ودرمنعالوه، او ادعا میبه
  بخشیدن به درگیری گروه با دولت بود.و سرعت hh«مسخ واقعیت»

ویرها را ها و تصشناسی پیکارجو محدود به کلما  نیست بلکه اداها، لحنبنابراین، این وجه نشانه
 jjسطح واجی تاکامل است که  iiیک نظام اصل موضوعیاین »نویسد که گواتاری میگیرد. چناندربرمی
توان می ،بنابراین ۳5«.کنندشان میاداهایی که همراهی وخاص،  یبندی کلماتمفصل ةشیو– رفته پیش

های از قتل kkانگیز برناردین دورنفقط، برای مثال، در ستایش نفر نشانگان پیکارجوی ودرمن را نه
ها را کشتند، بعد در همان اتاق با حال کنید؛ اول آن خوک» -دید  mmنسونمَ باندتوسط  llبیانکاال-تخیتِ

بلکه همچنین  - ۳۶«بود!زدند. خیلی خوب  صفتت خوکیآنها شام خورند، بعد چنگالی به شکم ت
مین و پرچم ویتنام شمالی، طرز ایستادن بر جایگاه کارگیری تصاویر هوشیتوان در این موارد دید  بهمی

و همچون شمایل افراطگرایی  گذاشتندای که در کارهای پیکارجویانه به سر میایمنیسخنرانی، کاله
مندی )میدان چهرهدر ها قصد کرده باشند، منیبدون اینکه ودر هاحتی اگر این –شد ودرمن منتشر می

 مشترک محصول ،«تحت تعقیب» کثیراالنتشارِپوسترهای  ۳۷فراوان(های هیجانی چالهسیاهها مانند چشم
 (.2)ن.ک. تصویر باشد. آی بیافبا  ودرمن

 هایاغواگرِ گروهی پیکارجو مانند ودرمن در محیط ةو تصویر است که جنب بر این بسترِ نشانه
ها و اداها قطعاً عنصری کلیدی در ها، احساسشود. ترکیب و توزیع تصاویر، سبکتر آشکار میوسیع

و با اشاره به تأثیرگذارترین گروه در  بستربر این گواتاری، فضاهای سیاسی است.  ةبافت احساسی هم
از  زندانیان عشقنِه در برداشت گِخ ةآموزنده دربار یاش از خود، نظراتآمریکا بر ودرمن و بازنمایی

بندی در خوانش گواتاری، سبک و سلوک پنترها یک صور  ۳۸.داردحزب بلک پنتر  «کارکرد تصویر»

                                                           
۳4 Op. cit., p89. 

۳5 Op. cit. 1995, p58. 

۳۶ Dohrn, cited in Varon op. cit., p160. 

۳۷ Deleuze and Guattari, op. cit., pp167-91. 

۳۸  Op. cit., 1996, pp218-30. 



 

 

14 

های خصیصه تا دادمیاجتماعا  سیاه  بهغنی ایجاد کرد که قدر  مولد خاصی  بیانی روانی و بافت
 همچون هااسطوره –آزمایشی  و مشی و تصویری ،و فرهنگی را سیاسی کنند }یا فنوتیپیک{ نمودیرخ
زمان اکثریت سفید را ناراحت از مقاومت و بیان فرهنگی سیاهان ایجاد کنند، و هم -«جمعی عملگرهای»

بسیار  بُردی، اگرچه با «(ودر ةاسطور»قول معروف (. کارکرد تصویر ودرمن )به۳و ناآرام کنند. )تصویر 
کرد، به برساختن میدان ها کار میبندیچینهها و ز سبکمتفاوتی ا ةخزانکمتر از حزب بلک پنتر، و با 

ها ای از فرمقاومتی که از مجموعهم میدان –مقاومتی تخیلی و احساسی علیه امپریالیسم آمریکا کمک کرد 
 که – بود تر عامه الگوبرداری کرده و متأثر از آنها تغییریافتهو واژگان پادفرهنگی و خاص فرهنگ وسیع

جای بهکه مشی خاص ودرمن  شود تأثیراتی از فراتر پیشرویی سیاسی تأثیرا  موجب توانستمی
 گذاشت.می

 

 © ۱۹۶۸ وتن،ین یهو هیعل ییبازجو دفتر در پنترهابلک یباق و وریکل نیکاتل. 2 ریتصو
Bancroft Library, University of California. 

ای توجه داشته باشم که چنین تصویرهایی ، مهم است که به شیوهامکاناین  ظهورهمراه بهالبته 
های خبری و یا با همکاری رسانه ةوسیلآسانی بهتولید کنند که به از انقالبتماشایی ی امنظره توانندمی

یک صور  است، به لحاظ سیاسی نامولداز  ای کهشیوهبهشود و صنایع فرهنگی کاالیی می
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 ةرسد که ویژگی برجستنظر میشود. بهشمایل مقاومت مصرف مییک خیالی با  پنداریهمذا 
شونده صور  یک واحد بیگانهبههم باشد؛ همین بوده  1۹۷۰ ةهای دهفرهنگی از چریک قدرشناسی

نحوی هتاکانه در فیلم به ooسلبرو سکه بروچنانو هم آن nn«ماینهوف-پرادا» ةشیوبهکننده سبک مصرف
با (. 4ای از اداهای رادیکال است )تصور خزانه؛ فیلمی که دهدمینمایش   ppتمشک رایشپورن کوئیر 

ها رسانهکردن مدوله –هم زد یا از آنها تخطی کرد توزیع و مصرف را به نمایشیهای توان فرمکه میاین
باید مراقب بود که شارژ همچنان  –یری است گمقاومت و بازپس ةتر از بازی سادقطعاً پیچیده
پیکارجو و کارکردهای نهفته در آن را خُلقیا   شوداین تصویرها حاصل می تمرکز بری که از ااحساسی

بسی مشکوک، تصویری ، نگاری پنترهاشمایلوجه شدیداً سیاسی غنای وجودی و با حتی  .بازتولید نکند
 ۳۹.گره خورده بودویی از پیکارج پدرساالرانهو  شدهپیکاری

 

 Peccadillo Pictures/Jürgen ©، 2۰۰۴. بروس لبروس، تمشک رایش، 3 ریتصو

یافته مثابه سازمان خود را در قالب بدنی وحد تناقض محوری پیکارجویی این است که به
توانند می؛ کسانی که بسته نگاه دارد، یعنی ناپیکارجویان ،به بیرونخود را نسبت سازد که مایل است برمی

                                                           
۳۹ James Carr, BAD: The Autobiography of James Carr, London, Pelagian Press, 1975; Erika 

Doss ‘“Revolutionary Art is a Tool for Liberation”: Emory Douglas and Protest Aesthetics at 
the Black Panther’, in Kathleen Cleaver and George Katsiaficas (eds), Liberation, 

Imagination, and the Black Panther Party, London, Routledge, 2001. 
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کاشف این تصور را از خود دارد که میزانی که . درواقع، بدن پیکارجو بهباشندای هر جنبش توده ةپای
، استوار کرده استبه این اصول  را با چسبیدنخود  هایفعالیت محور و است، درست اصول انقالبیِ

من این تناقض را با ودره در تراز معیارهای او نیستند. کدارد تمایلی به دشمنی نسبت به کسانی 
ویتکونگ،  ةتر از همه مبارزعاملیت انقالبی در مبارزا  ضدامپریالیستی جنوب جهانی، مهم گذاریسرمایه
کرد. در این میویژه حزب بلک پنتر، حل ، به«استعمار داخلی»انقالبی سیاهان در  ةهای مبارزو جنبش
متوسط  طبقه داخلیِو جنبش سفید جایگزینِ یک خود ودرمن  زدنیمثال هایی کنشوقتعاملیت،  ةعرص
 4۰.قرار گیردآمریکایی سفید  ةتود کردنتحقیر و شکوهمند، ودرمن مجاز شد که در موضع انزوای، شد

 آن ، بهرا از دست داده بود گسترده با اقشار اجتماعی اختالطها نهایتاً امکان ودرمن که با این تکنیک
شدن به حین تبدیلو در گسترش دهد،  سو رانده شد که منطقاً نوعی پیکارجویی شدید و بسته را

آمیز به استرن که یکی از اعضا با حالت تأیید)چنان« سیاست بیگانگی کامل»سازمانی زیرزمینی و مخفی، 
تنها کاری بود که  یناشدن برای من چیزی بیش از دل به دریا زدن بود. زیرزمینی»د  هگفته( را توسعه د

دهد که شدن برای این فاز سازمان را طوری شرح میفرایند آمادهآیرز  41«.قبل از مرگ برایم مانده بود
گذاری تاالر شهر )البته در تأملی که متأثر از بمبکند پیکارجو را آشکار می هیجان ةخودخورانهای تمایل

 ( عمل کند خط گریز پیکارجوی ودرمننوعی انقطاع در  مثابهبهقرار بود که  42نیویورک بود

ناگهان از هم سبقت  ،شدیمرنگ جماعت نمیاطاعتی متعصبانه بود، ما پیکارجویانی که هماین 
را دنبال کنیم. من  منجمدآلیسم شکل شویم، که ضوابط خشک ایدهگرفتیم که دقیقاً یکمی
به هم وصل آوری را توصیف کنم که بر ما مستولی شده بود. حوادث توانم جو خفقاننمی
 و الوقوع قطار در جریان است،همان نرمی و مالیمتی که در یک حادثه قریب باشدند، می

 4۳پیامدها بود. کشیدنانتظار وجود داشتکه  بدیاحساس 

                                                           
4۰ Varon op. cit ,. pp93, 166. 
41 Stern op. cit., p240. 

 حادثخهبمب بودند بخر اثخر انفجخار کشخته شخدند. در ایخن  ساختنهنگامی که در حال  1۹۷۰سه عضو ودرمن در مارس  42
بخود هخای سخوزنی شخامل بمبکخه کامالً تخریب شد. وسایل انفجاری های نیویورک{ ویلج }از محلهای در گرینویچ خانه
رشخی نخد. گزاهمخین سخه نفخر بود مخاجراتنها قربانیان ایخن حال با اینساخته شده بود، ان ارتش داردرجه یک پارتی قصدبه

 کننده از این انفجار و روندی که به آن منجر شد در اینجا یافتنی است  اول و قانعدست
Wilkerson op. cit., p336-348. 
4۳ Op. cit., p154. 
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 پیکارجو-یک نمودار نا ةنقش
این مقاله  ةخواهم در باقیماندمینزدیک شویم، مشی سیاسی ورای پیکارجویی  نوعیامکان اینکه به ی برا

 ،شناسی واگرای ترکیبی، بپردازم. برای این منظورپیکارجو، یا بوم-یک نمودار نا ةاولی ةنقشمقداری به 
احتماالً توسط نچه کنم؛ آگیرد محدود میبحث را به نسبت گروه سیاسی با آنچه بیرونش قرار می

کند، روی این که گواتاری اشاره میچنانشود. شناخته می« هاتوده»عنوان بههای پیکارجو بندیسرهم
آموزنده خواهد بود  44ورای ماشین پیکارجو باید طرح شود.« ماشین دیگر»محور است که پرسش یک 

 حزب نزد مارکس به این پرسش بپردازیم. ةاگر از طریق مسئل

ربط  تمانیفست حزب کمونیسبیستمی غالب از مارکسیسم سیاسی،  ةنظر گرفتن تصویر سد با در
ا در ر« د حزبمانیفست خو»؛ بلکه متنی است که داریم نداردعموماً از یک حزب  انتظاری که چندانی به
ز نیجزا )و مدهد. این حزب یک هستار سازمانی قرار می« شبح حزب کمونیست»بورژوایی « ةافسان»مقابل 

 ماندگار( نیست 

 .دهندشکل نمیکارگر  ةدر برابر دیگر احزاب طبقرا ای ها حزب جداگانهکمونیست

 گونه منافعی، که از منافع کلیه پرولتارها جدا باشد، ندارند.آنها هیچ

دهی و شکل با آنها جنبش پرولتاری را تانهند ای برای خود پیش نمیگونه اصول فرقهآنها هیچ
 کنند. ریزیقالب

 ها با دیگر احزاب پرولتاری تنها در این است که فرق کمونیست

ا رپرولتاریا  ةها در مبارزا  پرولتارهای ملل گوناگون، مصالح مشترک هم. کمونیست1
 .کننددهند و از آن دفاع میشان، مد نظر قرار مینظر از منافع ملیصرف

کند، آنان همیشه نمایندگان طی باید بورژوازی  علیه. در مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا 2
 45جنبش هستند. کلمصالح و منافع 

                                                           
44 Op. cit., 1984, p190. 

45 Karl Marx and Friedrich Engels, The Revolutions of 1848: Political Writings Volume 1, ed. 
D. Fernbach, Harmondsworth, Penguin, 1973, pp79, 98. 
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 ای؛ مجموعهدهدرا پیشنهاد میترکیبی  نمودارِ نوعیحزبی که یک هستار سازمانی نیست، چنین 
 ماندگار است. حزب اگرچهدرون« مثابه یک کلپرولتاریا به»؛ امری که در هاگرایشپارامترها و  از مجازی

 –مثالً انترناسیونالیسم و نقد سرمایه  –های خاصی از اندیشیدن و اجتماع است بردن حالتجویای پیش
بلکه واگرا است. حزب  ،نیست تمرکزگرابندی که حزب یک مفصل کندمیتقالی زیاد تأکید با  مارکس

 ؛اش به مبارزا  و نیروهای اجتماعی وابسته استمایهوجود و درون ؛یابددر سراسر امر اجتماعی بسط می
که آلن بدیو استدالل های اجتماعی دارد. چنانسوی رخدادها و امکانو موقتی رو بهنگرانه نحوی پیشو به
 که است این واقعیت – یندازدبیش از اندازه از ریخت نآن را  بافتکار او در این استفاده از  اگر –کند می
حتی در معنای عهد،  حاوی هیچ شکلی از شود نامیده می ”حزب“چیزی که ، 1۸4۸برای مارکس در »

بلکه تخلخل آن برای  ،نمای حزب صالبت آن نیستسرشتویژگی واقعاً » عالوهبه ،«نیست اشنهادی
د افزود که، تا به این نکته بای 4۶«.ناپذیر استبینیانعطاف واگرای آن در مقابل شرایط پیش ؛رخداد است

تولیدی که تماماً  ،ماندگار استدارانه درونتولید اجتماعی سرمایه ةهای چندالیآنجا که حزب در آرایش
 ایعرصهحزب  ،«(های پرشمار مکانیکی و فکری استمشتمل بر اندام qqاین خودکاره)»ماشینی است 

 4۷رود.آورد که از انسانیت انتزاعی فراتر میبرای اتحاد و رخداد فراهم می

حزب، در این بحثِ ژاک رانسیر بینش مهمی هست که  ةنگرانپیشموقتی و  گرایشبا توجه به 
اول از همه، هدف »دارد نه وحد ،  تقسیم سوی به رو – بودنشکلی رغمعلی –حزب از نظر مارکس 

در خوانش رانسیر از مارکس، این تقسیم نامی است  4۸«.است شدنت بلکه تقسیمیافتن نیسحزب وحد 
این توان گفت که است؛ می همراه شده یجنبش کارگر اهویت و امنیت که ب وجوهکمونیستی توقف برای 

البته رانسیر این فرایند  4۹مثابه هویت.فائق آمدنش بر جنبش کارگری به یعنیپرولتاریاست  تقسیم اثر
 ةانحالل اتحادی بهمکانیزمی که  ؛دهدمارکس تقلیل می نزدناپذیر پایان را به یک مکانیزم تعویقِ توقف

و پس از آن علم سرمایه و نوشتن کتابی برای آن را همچون  انجامیدطبق نظر مارکس می  rrهاکمونیست

                                                           
4۶ Alain Badiou, ‘Politics Unbound’, in Metapolitics, J. Barker (trans.), London, Verso, 2005, 

pp74, 75. 
4۷ Karl Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft), 

M. Nicolaus (trans.), Harmondsworth, Penguin, 1973, p692. 
4۸ Jacques Rancière, The Philosopher and His Poor, J. Drury, C. Oster, and A. Parker (trans.), 

London, Duke University Press, 2003, p86. 
4۹ Nicholas Thoburn, Deleuze, Marx and Politics, London, Routledge, 2003, Ch3. 
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. رانسیر با تبدیل بود که برای همیشه به تعویق افتاده ؛ پرولتاریاییدانهبرای پرولتاریا پیش میجبرانی 
از سیاست، نوآوری اساسی فهم واگرای مارکس از  نوعی کنار کشیدندر مارکس به « تقسیم»کارکرد 
نقد عملی اقتدارگرایی و مشی سازمانی  درتقسیم آن را  پرشد  و پویا هایسویهکند و می را پاکحزب 

ی ژاکوبنی هافراماسونی و انجمن سرّی در جنبش کارگری، الگو تداوم ضدپرولتاری از سویی، و مثالً
« یدیکتاتوری نامرئ»های اتوپیایی برای دور زدنِ طبقه کارگر، اقلیت روشنفکر، تالش دیکتاتوریِ

 گیرد.باکونیستی، و موارد مشابه، از سوی دیگر، نادیده می

)معطوف به « سازمان ةدربار»با عنوان  1۹۶۹در سال  ssی کُلوت و جانّمَک کَاژ ةسرگشاد ةنام
 یمثابه بدنبه شو انحالل ۶۸از فضای ریزگروهی پسا Invariance ةکشیدن گروه حول مجلبیرون
که  یچپ یدر سنت کمونیست 5۰تر از رانسیر به حزب در نظر مارکس دارد.یافته( رویکردی سازندهسازمان
 یتاریخ هاییچیدگی نیروها و مسائلی که بزنگاه، سرشت متغیر مبارزه طی زمان و پهمسویش استکمت 
درواقع، در  51وجود ندارد.« رسمی»ای برای یک حزب که هیچ تداوم ضروری نداسازند، چنانرا می
دهد، عکس می ةهای انقالبی نتیجهایی که قیام رو به افول است، جد و جهد برای تشکیل سازمانزمان
جایگزین  ،هدف سیاست کمونیستیعنوان ، بهبه این دلیل که آنها انسجام و تداوم سازمانی را ازجمله

کنند )این، همچون بخشی از مراقبت از شرایط جهانی مساعد برای بقای می پراکندهمبارزا  اجتماعیِ 
ین اساس، المللی بوده است(. بر اکلیدی حزب کمونیست در سطح بین تأثیرا اقتصاد شوروی، یکی از 

اند و وقتی جنبش های سازمانی که توسط جنبش ایجاد شدهانحالل شکل»در ارزیابی فرانسوا مارتین، 
 52«.ضعف جنبش نیست بلکه قو  آن است انعکاسشوند، می محویابد پایان می

                                                           
5۰ Jacques Camatte and Gianni Collu, ‘On Organization’, Edizioni International (trans.), in 

Jacques Camatte, This World We Must Leave and Other Essays, A. Trotter (ed.), New York, 
Autonomedia, 1995, pp19-38. 

  ,n.d’, 1860 29rath, February Marx to Ferdinand Freilig‘Karl Marx ,.ن.ک.  51

.htm29_02_60letters//1860www.marxists.org/archive/marx/works/ او در ایخخن اثخخر علیخخه اتهخخام ،
ها مثبخت کمونیسخت ةفروپاشی اتحادی ةهای سیاسی در دورانجمن در، درگیرنشدنِ خود را «تفاوتی اصولیبی»و « عملیبی»

 ,n.d., Origin and Function of the Party FormJacques Camatte ,کنخد؛ همچنخین ن.ک. ارزیخابی می

_origins.htmlwww.geocities.com/cordobakaf/camatte 
52 In Gilles Dauvé and François Martin, The Eclipse and Re-emergence of the Communist 

Movement (revised edition), London, Antagonism Press, n.d., p57. 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1860/letters/60_02_29.htm
http://www.geocities.com/cordobakaf/camatte_origins.html
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های رادیکال به فرمی شوند که تمام سازمانکمت و کلو این موضع را بسط داده و مدعی می
های ابتکارِ جذب و تصلب در جنبش عنوان نقاط ضدو ضدانقالبی گرایش دارند که به« نهخالفکارا»

کنند. در نقدی که قابل مقایسه با تفسیر گواتاری از بلشویسم است، کمت و کلو اجتماعی عمل می
گذاری سیاسی سازمان تجاری مدرن است و الگوهای هویت و سرمایه ةگویند که گروه رادیکال همبستمی

ای زودهنگام از مفهوم در آنچه استفاده -گیرد؛ نظامی که کار میکند و بهرا اخذ و ترکیب می انهدارسرمایه
و جنبش  گشایی کردهمفصلهای سنتی اجتماع و هویت را از شکل بودناجتماعی –است « تبعیّت واقعی»

 نوشوندهای بنیادی و زبندیادغام کرده است. گروه که کارش با مر خود مخصوصکارگری را در پویایی 
)که  اشکلیدیهای مهره های مواضع نظری یا اکتیویستیِرود، از طریق جاذبهبین داخل و خارج پیش می

اند(، و به این جایگاه رسیده کاریزماتیکیا شخصیت  مبارزاتی، تعهد انتلکتوئل پیچیدگیخودشان با 
یابد. هست، به انسجام دست می شدناز طرد و ترس طلبیجاهمحرکی که در پرستیژ عضویت،  ینیرو
جویی موجود در های رقابتها و خصیصهمراتبهای روانی، سلسلهشود که وابستگیاش این مینتیجه

ارزی شود که مبتنی بر همدست ایجاد مییک ایبندیصور شود و جامعه در پیکارجویان بازتولید می
از  کنندهمحدود ، و نشانگر جداییشودقلمداد می اعضا با عنصر خاصی است که معرف تشکیال 

ای که باید یعنی جدایی از حوزه ،باز و نهایتاً دشمنی با آنها استو تنوع ممبارزا  و روابط اجتماعی 
تر، این مسئله اصالً منحصر به رسمیّت نسبی گروه فضای سیاست کمونیستیِ خالق باشد. از این مهم

فردی ، که روابط بین«هاناسازمان»یا « ساختاربی»های را در حد اعلی در جمعیت تمایال نیست؛ این 
 5۳توان مشاهده کرد.آسانی میغیررسمی در آنها اولویت دارد، به

مربوط در اینجا  ةولی نکت دیدیم،در ودرمن را پیشتر سازی پیکارجو های گروهبعضی از این جنبه
شناسی مرکزگرای اه گریزی از سازمان بسازند. برخالف پویاییخواهند رروشی است که کمت و کلو می

سوبژکتیو پیکارجوی آن، کمت و کلو اصرار دارند که پرهیز از هرگونه فعالیت  ةشکل گروه و همبستاین 
نمای الزامی مشی کمونیستی است؛ نوعی محافظت در برابر تمایل اجتماعی غالب برای گروهی سرشت

نوعی از  محلگی فردی سوژ –شود نمی تکمیله با تأکیدی بر سوژگی فردی سازی. این نقد گروگروه

                                                           
5۳ Jo Freeman, The Tyranny of Structurelessness, London, Anarchist Workers Association, 

n.d.;, Andrew X, ‘Give Up Activism’, Reflections on June 18, no publisher given, 1999; J. J. 
King, ‘The Packet Gang’, Mute 27, 2004, 
www.metamute.com/look/article.tpl?idlanguage=1&idPublication=1&nrissue=27&nrsecti
on=10&nrarticle=962 

http://www.metamute.com/look/article.tpl?idlanguage=1&idPublication=1&nrissue=27&nrsection=10&nrarticle=962
http://www.metamute.com/look/article.tpl?idlanguage=1&idPublication=1&nrissue=27&nrsection=10&nrarticle=962
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. کندتشدید میاجتماعی واگرا  ةمبارزبه همان میزان پرستیژ و اقتدار را در تقابل با ترکیب است که 
که کمت و کلو از « بودن انقالبیناشناس»در  سوبژکتیونوعی اختالل  است با متناظردرواقع، نقد گروه 

اند قابل ردیابی است  شان از مارکس گرفتهای که برای نوشتهگیرند و در سرلوحهوام می ttگاخئو بُردیداماَ
اندازیم. انزجار ما از هر کیش شخصیتی از جمله در اینجا آشکار ودن را دست میب پسندهر دو ما عامه»

مان را مشروط به این نپیوستیم، پیوستمیها ی کمونیستکه من و انگلس به انجمن سرّ  زمانی …است
 54«اقتدار خدمت کند، لغو کنند. توانست به قسمی کیششرط الزم کردیم که تمام ضوابطی را که می

انقالبی »شود  می ترکیبمبنایی برای ماندگاری در نیروهای اجتماعی ای درونجای گروه و فرد، گونهبه
ای بازشناسی کند که به یک گروه یا را در نظریههمان کند بلکه باید خود ننباید خود را با یک گروه ای

  55«طبقاتی موجود است. ةزیرا که بیان یک مبارز ،دیدگاه وابسته نیست

کمت و کلو است که  و مهم جالب خوانشیهای کمونیستی عاملیت از اقلیت ةگرایانحذف ضداراده
 ةکه هم رسدراهی سختی می-ود بهکه  همیناما  کنند؛ارائه می ،مارکس منقطع نزدو  از حزب واگرا

طورمستقیم یا غیرمستقیم الگوهای رهبری که از ترس اینکه به –اند چپ با آن مواجهکمونیستی  هایدسته
به  شان با حزب لنینستیمخالفت، پرولتاری وارد شود هایبندیصور به  نوآورانههای ضدو پویایی
 ةحلی ناقص برای مسئلصرفاً راه - 5۶.شودیمنجر ممداخله شکلی از  هر درگیرشدن دربیزاری از 

های کمونیست را در وضعیتی رنجور بیرون از قیام، اقلیت ةکند. کمت و کلو در دورپیکارجویی ارائه می
نظریه و حفظ  ةاز میدان ترکیب سیاسی هستند و صرفاً به توسع ایجابیکنند که فاقد برداشتی رها می
 پردازند که در کارهای مشابه درگیرند.نی میکوچک روابط اجتماعی بین کسا ةشبک

دارد،  کمت و کلو، اشتراکا  زیادی با رویکرد گروه و خارجش ةبه مسئلبه دلوز و گواتاری رویکرد 
مشی  از کردنتخطی برایمکانیزمی حیاتی  –شان هم وجود دارد «گراییضداراده»حتی این اشتراک در 

اما از این نظام مسائل مشترک، معنایی  5۷سمت رویداد.گیری بهو جهت معمولاقتدار   و هویت ،سیاسی
درستی توجها  را به ضدادیپبر  شاشود. فوکو در مقدمهپیکارجو ظاهر می-ترکیب نامولدتر از عرصه 

                                                           
54 Cited in Camatte and Collu op. cit., p20. 

55 Ibid., pp32-3. 

5۶ Dauvé and Martin, op. cit., p63-76. 

5۷ Jérémie Valentin, ‘Gilles Deleuze’s Political Posture’, C. V. Boundas and S. Lamble 

(trans.), in C. V. Boundas (ed.), Deleuze and Philosophy, Edinburgh, Edinburgh University 
Press, 2006; Ian Buchanan and Nicholas Thoburn, ‘Introduction’, op. cit. 
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های ها و سازماننقد عملی سوژگینحو این کتاب  فراخوانی برای چهکند که بهاین موضوع جلب میبه 
  ستاپیکارجو 

ند( یک کتاب اخالق است، ایخواهم بگویم که ضدادیپ )امیدوارم نویسندگانش مرا ببخشمی
همین دلیل اولین کتاب اخالقی که پس از زمانی طوالنی در فرانسه نوشته شده است )شاید به

بودن اکنون به شکلی است  ضدادیپی های خاص محدود نشد«خواننده»است که موفقیت آن به 
از  دتوانای از اندیشیدن و زیستن(. چطور فرد میل شده است، به شیوهاز زندگی بد

 5۸ویژه( کسی که باور دارد یک پیکارجوی انقالبی است؟بودن دوری کند، حتی )بهفاشیست

طور کل پیکارجویی اجتناب از گروه به نمای این نقد عملیِسرشتویژگی اما برخالف کمت و کلو، 
« سوژه گروه» گیرد و همچنین نوعی تصدیقرا به خود می هاتحلیل گروه لشک ابتدانیست. این نقد در 

و نسبت به خارج و  مبتکرانه متمایلبیان و ترکیب جمعی  است که به ای از ترکیب سیاسیشیوهمثابه به
 برکه از جهان بریده و دهد را قرار می« گروه منقاد»، و در مقابلش امکان فروپاشی خود گشوده است

شناسی گروه مفید است، ، اگرچه در تحلیل پویاییبندیاین فرمول 5۹است.شده از خود متمرکز حفاظت 
 ة. همچنان که پروژداردگرایی بودن و ارادهالگوهای اکتیویستی جمعسر در کارِ  بیش از حدهنوز بسا چه

، از اهمیت الگوی گروه «ایمما همه ریزگروه»شان که رود، متعاقب این انگارهدلوز و گواتاری پیش می
تمام اینجا شود. ها و درگیری انتقادی با آن، کاسته میبرداشتی از چندگانگی گروه ةنفع توسعسوژه، به
دانسته  – گواتاری و دلوز ابیرتع با آرایش یا بندیسرهم یا –ها ها محصول این چندگانگی گروهوضعیت
 گوید می 1۹۸۰ای در . بر همین اساس است که گواتاری در مصاحبهشوندمی

یاسی س-ای که ُخردهای مداخلهرسیدم. من برای تعریف حالت« سوژه-گروه» ةزمانی من به اید
ظرم تغییر کرده پرداختم. اکنون ن« های منقادگروه»ها با دانستم به ایجاد تمایز بین این گروهمی

هایی سازی وجود دارند، آرایشهای بیان و سوژهوجود ندارند بلکه آرایش هاسوژه-است  گروه
توانند شامل افراد باشند ها می. این آرایشیکسان نیستندهای محدودشده عملگرایانه که با گروه

                                                           
5۸ In Gilles Deleuze and Félix Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia Volume 

1, R. Hurley, M. Seem and H. R. Lane (trans.), London, Athlone, 1983, pxii. 
5۹ Gilles Deleuze, ‘Three Group-Related Problems’, in Desert Islands and Other Texts 1953-

1974, D. Lapoujade (ed.), M. Taormina (trans.), New York, Semiotext(e), 2004, pp193-203. 



 

 

23 

های هومی، حافظههای مفهای هیجانی، ماشینهای نگریستن به جهان، نظامو نیز شامل شیوه
 ۶۰دیجیتال، اجزای اقتصادی، اجتماعی، و عناصری از هر نوع.

شود و گشایی میروشنی مفصلسوژگی جمعی منسجم به ندر این برداشت، مشی سیاسی از ساخت
ای و چندالیهناپیوسته های سوی آرایشبه گرایششها هستیم، اما نقدی که شاهد نقدی سخت بر گروه

مهم اینکه  ةسازند. نکتو مید نوردنرا درمی -زمین  ةحیا  در کر واقع،به یا –اعی است که زیست اجتم
 سرشتی –های متأخر گواتاری کار در «هاشناسیبوم» یا «هانگارینقشه» –های سیاسی مرتبط بندیمفصل
 باشند ها برانگیخته شدههستند، و شاید توسط این ابژه مادی و غیرمادی هایبژهاشامل . آنها دارند ماشینی

، صوتیهای های شهری، تصاویر، ابزارهای اقتصادی، میدانها، محیطآورانه، رسانهفن هایسازوبرگ –
و پرهیزهای شناختی  ایسوژه هایوضعیتها، های انسانو همچنین بدن –های هنری ساختهمناظر، دست

های تاکتیکی، خزانهاز طریق  کردنا، آنها نسبت به تحلیل سیاسی، مداخله و مدولهو احساسی. به این معن
اند. قطعاً اشتباه خواهد بود اگر که این حسّانی، زبانی، تکنیکی، سازمانی، معمارانه و مفهومی گشوده

ی را اخالقی ضدفاشیست ادیپآنتی اگر –نشینی از مشی هیجانی تلقی کنیم شناختی را عقببوم گرایش
های ترکیب هیجانی است، آن هم در دقیقاً کشف حاال  و تکنیک هزار فال  ةنهد، دغدغپیش می
باشد که  سوبژکتیوای ترین نوعش. البته این هیجانی نیست که برخاسته از شیداییایترین و آستانهتجربی

 اننمایشسرشتویژگی  مندی است کهموقعیت هایمندیاز بیرونش بریده است، بلکه برخاسته از مسئله
آن  مجازی پتانسیلگشودگی واگرا به چندگانگی اجتماعی و نوعی و  بژکتیواندازی درونخیّت سوتعویقبه

عنوان یک بهرا  «ناپذیرشدندرک» توان، نزد دلوز و گواتاری، تصدیقاز این طریق است که میاست. 
پایانی و  ةیک نقطناپذیرشدن جهان؛ درک ابتنای جهان بر خود و خود بر تصدیق - فهمید فیگور سیاسی

 ۶1پیکارجو است.-نا صور به ماندگار ترکیب سیاسیدرون ةبلکه هست ،عملی روحانی نیستبیواال از 

بیستم داشت، اشاره به  ةبا توجه به ارجی که تصویرهای قهرمانان پیکارجو در فرهنگ سیاسی سد
های بدن های هنریِنگارانه را در بیانشناسانه و نقشههایی از این رویکرد بوماین نکته مهم است که جنبه

                                                           
60 Félix Guattari, Soft Subversions, S. Lotringer (ed.), D. L. Sweet and C. Wiener (trans.), 
New York, semiotext(e), 1996, pp227-8. 

 جایگخاه بخا ارتباط در فقطنه –ها چنین ترکیبسرشت این ةهای متعاقب درباراز بسیاری پرسشمن در آثار زیر به برخی  ۶1
   امپرداخته «اقلیت سیاست» فیگور طریق از – سرمایه

Nicholas Thoburn, op. cit., 2003, and ‘the Hobo Anomalous: class, Minorities and Political 
Invention in the Industrial Workers of the World’, Social Movement Studies 2, 1 (2003), 61-

84. 
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های ایتالیایی چنان بود که نقشه کارگرگراییهای گرایش که حکایت این از –توان مشاهده کرد سیاسی می
گوارا را ها جای شمایل مائو و چهخواب اکتیویستر اتاقمیرافیوری فیا  روی دیوا ةنموداری کارخان
های مرسوم تجمعا  خطر نشانه بهکه با آگاهی طراحی{  ة}یا دایر Bureau d’Étudesگرفت، تا 

شان، تصویرهای حاکمیت ملی چنان که آنها  پیکارجویانه نظیر پرچم و مشت برافراشته، و در قرینه
زیباشناسانه و شناختی  ةکه از مسیر ابژ وردهی سیاسی و آموزشی پدید آاشناسیتوانستند باشند، بوممی

 ۶2(.5)تصویر  آیدرمیحرکت دنقشه به

 

 utangente.free.fr ، «جنگ اطالعاتی/جنگ روانی»، Bureau d’Études. ۴ ریتصو

اکتیویستی آشکار است. یک مندسازی معاصر مشی اکتشاف برخی از این مضامین همچنین در مسئله
ی آن «پژوهش پیکارجو»است که فیگور  Colectivo Situacionesآرژانتینی  ةآورش دستحیر  ةنمون

                                                           
۶2 Yann Moulier, ‘Introduction’, P. Hurd (trans.), in Antoinio Negri, The Politics of 

Subversion: A Manifesto for the Twenty-First Century, Cambridge, Polity Press, 1989; 
bureau d’Études, ‘Resymbolising Machines: Art after Oyvind Fahlström’, B. Holmes 
(trans.), Third Text 18, 6 (2004), pp 609-16. 
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، ها ّهمواجه ندگارخواند که بدون سوژه و ابژه و از طریق قدرشناختنِ درونماعمل را فرامی-قسمی دانش
به خطرهای الگوهای متعالی ارتباطا  و  نسبتنحوی که مشخصاً به ،کندها کار میمسائل و موقعیت
و وو  تهای لوتر بلیسمشی سیاسی واگرا همچنین در پروژه ةمسئل ۶۳است. هشیارسوژگی سیاسی 

گشایی مفصلهمراه شده است با « نامی چندگانه»در ها ربهتجکه این چنانمطرح شده است،  uuمینگ
چیزی چونان  ،های مالکیت و اقتدار همسو با آنرژیمکارکرد و -مؤلفسرایی از ک و افسانه، سبْجذابیت
ی هایها به پرسشبندی(. اما این صور ۶مندی پیکارجو. )تصویر چهره ةگرایانچپ-کردنِ کمونیستیپاک

توان به آنها پرداخت بهترین نحو از طریق قدرشناخت خصوصیّت آنها میکه به انجامندیترکیب م در باب
 این مقاله یعنی نقد پیکارجویی است. تمرکز ةطنقو این کار فراتر از 

 

، Creative Commons License، 2۰۰۸-2۰۰۱وو مینگ « رسمی ةپرتر. »5 ریتصو
en.wikipedia.org/wiki/Wu_Ming 

 بندیجمع
دهی شده است. در سوژگی پیکارجو در آثار دلوز و گواتاری شناسایی و پاسخ ةتوان دریافت که مسئلمی

 شودحاصل میکه نه از تمرکز بر هیجان پیکارجو  شوداین پاسخ، قسمی قلمروزدایی از خود مقرر می
                                                           
63 Colectivo Situaciones, ‘Something More on Research Militancy’, S. Touza and N. Holdren 
(trans.), Ephemera: Theory and Politics in Organization 5, 4 (2005), pp602-14. 
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سازمان را  هعملی انقالبی )خطری که نقد کمت ببینیم( نه از تسلیم به بی)مثل چیزی که در ودرمن می
 مشارکتیو  ،انتشارنشت و  قسمیدر  ،امر اجتماعی کلدر  آمدنکش وضعیتکند(، بلکه از می تهدید

آید. این ، اقتصادی، و احساسی جهان برمیشناسانههشناسانه، نشانهای تکنیکی، زیباییانتقادی در نسبت
سطح ترکیب  یک ةخاموش، پیشنهاددهند وفاقجای قسمی طنینی با فهم مارکس از حزب، بهپاسخ در هم
که است های اجتماعی و گشوده است. حزب در اینجا یک میدان مداخله در نسبتاشتدادی پیچیده، 

 های اجتماعی تراشیده شده باشد.نسبت علیهکند، نه اینکه هویتی باشد که هویت را خنثی می

نمودار  شده نیست؛ بلکه بهتر است آن را اصل اول یکای بالفعلاین البته سیاست یا برنامه
غنا و جان هایی که به این نمودار ها، کارکردها و بیانپیکارجو بدانیم. مداخال ، تجمع-کمونیستی نا

این کار آنها کنند که سرشتی مستقیماً شورشی دارند، اما هایی را پیکربندی خوبی محیطبه بخشند، شایدمی
مثابه نه به انجام خواهند داد، وهای اجتماعی رویدادها و نسبت ةمندسازی چندگانمسئلهنوعی مثابه بهرا 

زیرا دگرگونی سیاسی در  ۶4کنند.کار می« کیمیاگران انقالب»های پیکارجویی که همچون ابداع سازمان
 هایگیریا و شکلهبندیصور و  ،کندظهور می منتشر و چندگانه های اجتماعیِخطوط گریز و آرایش

پیکارجو  ةمتحجر سوبژکتیویت نفساتکاءبهدر  قرار باشد چنانچه – یشان«واگرا پذیریانعطاف» با –سیاسی 
خطر  ةحفظ کنند. هشدار دلوز دربار هابا این خطوط و آرایشنیفتند، باید نسبتی نزدیک و ظریف را 

 اینجا شایان ذکر است  همبودن ایحاشیه

نشانند و آنها را ن خطوط میآفرینند؛ آنها خود را روی ایها نیستند که خطوط را میحاشیه
این وضع وقتی که آنها فروتنی غریب مردان خط را دارند خوب است،  و کنند،دارایی خود می

خورند ای سُر میچالهگرها را دارند، اما فاجعه آنجا است که آنها به سیاهوقتی که احتیاط آزمون
شان  وابستگی و سرگیجه شیستیِفا-مگر سخنان میکرو ،آیدکه دیگر هیچ صدایی از آنها درنمی

 ۶5«.ای هستیمما حاشیه»، «ما آوانگاردیم»

*** 
 
 
 

                                                           
64 Karl marx and Friedrich Engels, Collected Works Volume 10: 1849-1951, London, 
Lawrence and Wishart, 1978, p318 
65 in Gilles Deleuze and Claire Parnet, Dialogues, H. Tomlinson and B. Habberjam (trans.), 
London, Athlone, 1987, p139. 

دموکراسی فرشید مقدم سلیمی،  ، ترجمة«یاسیس جانیو مسئلة ه کارجویحزب، نمودار پ». توبرن، نیکالس
 https://radicald.net/vgcr  ، دریافت از ۶2/۹۰/114۰ ،رادیکال

 

https://radicald.net/vgcr
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a Thoburn, Nicholas. 2010. “Weatherman, the Militant Diagram, and the Problem of 
Political Passion.” New Formations 68 (1): 125–42. 
b affective 
c practice 
d unworking 
e ideal type 
f non-unifying 
g statements 
h substance 
i groupuscule milieu 
j propaganda 

k stackingبر آنهخا یخا کسخب اطالعخا   های بزرگ و مهم برای اثرگذاری  تشویق اعضا به عضویت در احزاب یا سازمان
 مهم

l subjectification 
m monomania 
n subject of enunciation 
o subject of the statement 

p Echolalia   گفتار تقلیدی 
q agitation 
r Catechism of a Revolutionary 
s misanthropy 
t Black Panther Party 
u V for Vendetta 
v Jesse Lemisch 
w Days of Rage 
x Shin’ya Ono 

y becoming americongکردن ای است که با معکوس  امریکونگ کلمهViet Cong ساخته شده. در آمریکا بخه جبهخة 
 گفتند.می« کونگویت»بخش ملی ویتنام آزادی

z Mark Rudd   از اعضای ودرمن 
aa Flint “War Council” 

bb Susan Stern  از اعضای ودرمن 
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cc wargasm   از ترکیبwar  وorgasm 

dd gut check 
ee ideational 
ff Jeremy Varon 

gg pig amerika   ساخته شده. اسختفاده از نگخارش آلمخانی  1۹۶۸اصطالحی که درamerika ای بخه در آن دوره، اشخاره
 آمریکا بود. سویة نژادپرستانه و فاشیستی جامعة

hh to ‘de-realize’ 
ii axiomatics 
jj phonological 

kk Bernardine Dohrn   از رهبران ودرمن 

ll Labianca Murders-Tate  دسخت اعضخای خخانوادةرنیا بود که بهآنجلس کالیفدر لس 1۹۶۹ها در ای از قتلمجموعه 
یِ منسون صور  گرفت. آنها در یک شب پنج نفر را از جملخه شخارون تیخت، بخازیگر سخینما و همسخر رومخن پوالنسخک

ک یخا کخه مخدیر رها لئو البیانکخا ماهه باردار بود و کودکش هم مرد. روز بعد قاتلکارگردان، به قتل رساندند. تیت هشت
 پدیا(یشان کشتند. )ویکهمراه همسرش در خانهفروشگاه بود به

mm the Manson gang 
nn‘ Prada-Meinhof 
oo Bruce LaBruce 
pp The Raspberry Reich 
qq automaton 
rr Communist League 
ss Jacques Camatte and Gianni Collu 

tt Amadeo Bordiga(  1۸۸۹- 1۹۷۰نظریخخه ،)گخخذار حخخزب پرداز مارکسیسخخت ایتالیخخایی، سوسیالیسخخت انقالبخخی، بنیان
 الیا.کمونیست ایت

uu Luther blissett and Wu ming ًلوتر بلیست نام مستعاری بود که گروهی از فعاالن شهر بولونیخای ایتالیخا، عمخدتا  
ر اجتماع لخوتر جمعی پنج نفره، که قبالً د 2۰۰۰کردند. در سال ذیل آن فعالیت می 1۹۹۹تا  1۹۹4های نویسنده، بین سال

ه بخا معنی ناشناس اسخت کخراه انداختند. وو مینگ عبارتی چینی بهوو مینگ را به بلیست فعال بودند، گروه جدیدی با نام
 پدیا(دهد. )ویکیمی« پنج نفر»لحنی متفاو  معنی 


